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Obsługa klienta 

30 lipca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 5 –dostęp do BOK Podstawowym sposobem, z jakiego możesz korzystać z BOK jest mLinia. Połączenie 

audio, video lub czat to dodatkowe formy kontaktu z BOK. Informacje o tym: 

 które z tych dodatkowych form kontaktu z naszymi konsultantami są 

aktualnie dostępne oraz  

 w jakich godzinach możesz z nich skorzystać 

znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

Rozdział 8 – sposoby 
potwierdzania oświadczeń 

Aktualizacja aplikacji mobilnej nie spowoduje, że Twoim sposobem potwierdzania 

oświadczeń w formie elektronicznej będzie mobilna autoryzacja.  

Rozdział 13 – obsługa klienta w 
czasie stanu nadzwyczajnego 

Dodajemy zapisy o tym, jak może zmienić się sposób w jaki Cię obsługujemy, gdy 

władze ogłoszą: 

 stan nadzwyczajny 

 stan zagrożenia epidemicznego, lub stan epidemii. 

Rozdział 14 – Twoje dane Jeśli poprosimy Cię o: 

 uzupełnienie numeru PESEL lub innych Twoich danych, lub o 

 aktualizację Twoich danych 

- jak najszybciej to zrób. 

Rozdział 17 – zmiana 
regulaminu 

Gdy zmienimy regulamin jego nową wersję przekażemy Ci na trwałym nośniku tylko 

wtedy, gdy korzystasz z produktów i usług dla osób fizycznych.  

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i 

usług. 

Rozdział 15 – adres 
korespondencyjny 

 Dodajemy postanowienie, że adresem korespondencyjnym jest Twój adres 

zamieszkania, chyba że podasz nam drugi adres na który mamy wysyłać do 

Ciebie korespondencję.  

 Jeśli w innych dokumentach mówimy o „Twoim adresie”- przyjmujemy, że jest to 

Twój adres korespondencyjny.  

 W umowie, regulaminie lub innym dokumencie do produktu lub usługi możemy 

wskazać inny sposób, w jaki przekażemy Ci korespondencję. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 
obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Rozdział 7 – identyfikacja 

tożsamości 

Dodajemy nowy sposób identyfikacji tożsamości. Aby zidentyfikować Twoją 

tożsamość będziemy mogli poprosić Cię o wykonanie zdjęć Twojej twarzy lub zdjęć 
Twojego dowodu osobistego. 

Rozdział 15, 18 – szyfrowanie 
załączników 

Dodajemy postanowienia o szyfrowanych załącznikach, które możesz otrzymać od 

nas e-mailem. Będziesz mógł je otworzyć za pomocą hasła do dokumentów 

szyfrowanych lub za pomocą hasła jednorazowego w postaci kodu SMS. 

Rozdział 18 – czynności jakie 
możesz wykonać, gdy 
korzystasz z różnych sposobów 

dostępu 

 W serwisie transakcyjnym na naszej stronie internetowej możesz: 

 dodać sprzęt, na którym korzystasz z serwisu transakcyjnego na naszej 

stronie internetowej do listy urządzeń zaufanych, 

 usunąć sprzęt, na którym korzystasz z serwisu transakcyjnego na naszej 

stronie internetowej z listy urządzeń zaufanych, 
 zmienić informacje o zawodzie, jaki wykonujesz. 

 W aplikacji mobilnej możesz:  

 dodać sprzęt, na którym korzystasz z aplikacji mobilnej do listy urządzeń 

zaufanych, 

 usunąć sprzęt, na którym korzystasz z aplikacji mobilnej z listy urządzeń 

zaufanych, 

 zmienić adres e-mail, adres podatkowy, adres zamieszkania oraz serię, 

numer i datę ważności dokumentu tożsamości innego niż dowód osobisty   

 W BOK (jeśli nie jesteś klientem Private Banking) możesz usunąć sprzęt, na 

którym korzystasz z aplikacji mobilnej z listy urządzeń zaufanych. 

 W oddziale (gdy jesteś klientem Private Banking) możesz usunąć sprzęt, na 

którym korzystasz z aplikacji mobilnej z listy urządzeń zaufanych. 
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Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje 
istniejących produktów i usług. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. Numery rozdziału w wierszu „podstawa 
prawna” odnoszą się do aktualnej wersji regulaminu. 

 
Jeśli akceptujesz  zmiany – nie musisz nic robić. Jeśli korzystasz z rachunku lub z innych usług płatniczych dla osób  

fizycznych i klientów Private Banking to brak Twojego sprzeciwu jest równoznaczny z tym, że wyrażasz zgodę na 

proponowane zmiany.   

 
Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany możesz wypowiedzieć umowę na zasadach i ze skutkami określonymi w umowie 

i/lub regulaminie dla danego produktu lub usługi, a jeśli korzystasz z rachunku lub z usług płatniczych dla osób 
fizycznych i klientów Private Banking- możesz także zgłosić sprzeciw. 

Reklamacje 
14 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

§2 – dane kontaktowe Banku Z naszych danych kontaktowych usuwamy adres kontakt-return@mbank.pl. Robimy 

to dlatego, że nie będziesz mógł już na ten adres wysyłać dokumentów związanych z 
Twoją reklamacją.  

§6 – zasady, na jakich 

przyjmujemy reklamacje 
dotyczące transakcji płatniczych 

Dodajemy postanowienia, że gdy złożysz reklamację wskażemy, na jaki adres 

powinieneś przesłać dokumenty z nią związane. Robimy to, abyś wiedział skąd 
dowiesz się, jak możesz przekazać dokumenty, których wymagamy. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (§9, pkt. 6). Pozwalają one zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy lub zmieniamy 
funkcje istniejących produktów i usług. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 13 czerwca 2020 r. 

wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat.  

Konto osobiste 

30 lipca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 4- zawarcie umowy Od 19 września 2020r. rozporządzeniem, które opisuje wymogi formy pisemnej 

będzie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie 
dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na 

informatycznych nośnikach danych. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. a). Pozwalają one na zmianę regulaminu,  gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się 

obowiązujące przepisy prawa. 

Rozdział 6- rachunki wspólne Dodajemy postanowienie, że rachunki wspólne prowadzimy dla klientów z taką samą 
rezydencją podatkową. Robimy to, abyś nie miał wątpliwości, że nie zawieramy 

umów o rachunki wspólne z klientami o różnej rezydencji podatkowej 

Rozdział 13 –  szyfrowanie 
wyciągów 

Zasady, na jakich możemy wysyłać Ci e-mailem szyfrowane załączniki(w tym 
wyciągi) opisujemy w „Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

mailto:kontakt-return@mbank.pl
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rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 29 lipca 2020 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 lipca 2020 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym 

zmiany zostałyby zastosowane.  

Usługi płatnicze 

30 lipca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking  

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 1, 2, 4, 25, 33– limity 

dla płatności z rachunku 

Informacje o limitach dla płatności z rachunku znajdziesz w dokumencie „Limity dla 

płatności z rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking” . Dlatego 

dodaliśmy nową definicję i odwołujemy się do tego dokumentu.  

Rozdział 19, 33 –wpłaty i 

wypłaty 

Zmieniamy postanowienia o wpłatach i wypłatach gotówkowych. Jeśli jesteś 

klientem Private Banking i chcesz wpłacić lub wypłacić gotówkę – zrobisz to w 

placówce. W oddziale nie złożysz takiej dyspozycji.  

Robimy to, abyś nie był zaskoczony, że w oddziale nie możesz wpłacić lub wypłacić 

gotówkę.   

Rozdział 26 – przelewy BLIK Dodajemy postanowienia, o tym że w celu realizacji przelewów BLIK: 

 przekazujemy Twój zarejestrowany numer telefonu innym bankom, które też 

udostępniają przelewy  BLIK, 

 w celu realizacji przelewu BLIK sprawdzamy, który z Twoich kontaktów 

zapisanych na Twoim urządzeniu mobilnym, korzysta z systemu BLIK, 

 za Twoją zgodą oznaczamy ikoną BLIKA, który z Twoich kontaktów 

zapisanych na Twoim urządzeniu mobilnym korzysta z systemu BLIK   

Robimy to, abyś nie miał wątpliwości jakie działania wykonujemy, abyś mógł zlecić 

lub otrzymać przelew BLIK. 

Rozdział 27 –prośba o przelew Dodajemy postanowienia, o tym że: 

 abyś mógł wysyłać prośbę o przelew BLIK, musimy sprawdzić, czy odbiorcy 

prośby, których numery telefonów masz zapisane na swoim urządzeniu 

mobilnym korzystają z systemu BLIK i oznaczyć ikoną BLIK, 

 możesz wyłączyć tę  usługę – zrobisz to w aplikacji mobilnej, BOK lub w 

placówce. 

Robimy to, abyś nie miał wątpliwości jakie działania wykonujemy aby realizować 

prośby o przelew i jak możesz wyłączyć tę usługę.   

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Rozdział 19 –wpłaty i wypłaty Zasada, że w placówkach realizujemy wpłaty i wypłaty dla rachunków prowadzonych 

w walutach: złoty polski, euro i dolar amerykański dotyczy również rachunków dla 

klientów Private Banking. 

Rozdział 21-przelew ekspresowy Od 14 września 2020r. przelew ekspresowy zlecisz tylko w serwisie transakcyjnym i 

w aplikacji mobilnej. 

Rozdział 27 –prośba o przelew Będziesz mógł wysłać prośbę o przelew BLIK do kilku osób jednocześnie. Na stronie 

internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tego rozwiązania. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy  rozszerzamy lub zmieniamy funkcje 

istniejących produktów i usług. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 29 lipca 2020 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 lipca 2020 r. 
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 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym 

zmiany zostałyby zastosowane. 

Karta do konta 

30 lipca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 1, 2 – limity 

autoryzacyjne 

Informację o limitach autoryzacyjnych dla swojej karty znajdziesz w dokumencie 

„Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych”. Dlatego dodaliśmy 

nową definicję i odwołujemy się do tego dokumentu. 

Rozdział 2 – słowniczek  
 Upraszczamy definicje pojęć takich jak Fitbit Pay, Google Pay.  

 Dodajemy definicję paskowej transakcji kartowej.  

Robimy to, byś mógł łatwiej zrozumieć, o czym piszemy.  

Rozdział 12 – brak zgody na 

transakcję płatniczą 

Dodajemy postanowienie o tym, co się stanie, jeśli nie otrzymasz zgody na 

transakcję płatniczą. Dzięki temu wiesz, że taka transakcja nie zostanie wykonana.  

Rozdział 15 –  szyfrowanie 

wyciągów 

Zasady, na jakich możemy wysyłać Ci e-mailem szyfrowane załączniki (w tym 

wyciągi) opisujemy w „Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Rozdział 3 – adres na jaki 

otrzymasz kartę 

Kartę wysyłamy na adres, który nam wskazałeś na wniosku. Obecnie jest to adres 

korespondencyjny, który nam podałeś. W przyszłości będziesz mógł wskazać 

dowolny adres. Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz 

korzystać z tego rozwiązania.  

Rozdział 3 – używanie karty  Będziesz mógł płacić swoją kartą jeszcze zanim ją dostaniesz i aktywujesz. 

Musisz ją tylko dodać do Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay. 

Będzie to możliwe, ponieważ w aplikacji mobilnej znajdziesz numer swojej karty i 

kod CVV2. Na stronie internetowej umieścimy informację: 

 dla jakich kart będzie to możliwe  

 od kiedy możesz korzystać z tego rozwiązania. 

 Zmieniamy sposób włączania funkcji zbliżeniowej w naszych kartach. Po 

aktywacji swojej karty już nie musisz wykonać pierwszej transakcji stykowej z 

użyciem PIN. Możesz od razu płacić zbliżeniowo. Pierwszą taką transakcję 

będziesz musiał jednak potwierdzić PIN-em niezależnie od jej kwoty.   

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tego 

rozwiązania. 

Rozdział 4 – karty dla 

pełnomocników 

Dodajemy postanowienie, że na naszej stronie internetowej znajdziesz informację o 

typach kart, które wydajemy pełnomocnikom. Robimy to, byś wiedział, które karty 

możesz zamówić pełnomocnikowi. 

Rozdział 19 – duplikat karty Dodajemy postanowienie, że duplikat karty będziesz mógł uaktywnić przy pierwszej 

transakcji z użyciem PIN.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy  rozszerzamy lub zmieniamy funkcje 

istniejących produktów i usług.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 29 lipca 2020 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 lipca 2020 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym 

zmiany zostałyby zastosowane. 
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Karta kredytowa 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 1, 2 – Garmin Pay, 

Fitbit Pay  

Możesz dodać swoją kartę do cyfrowego portfela Garmin Pay lub Fitbit Pay. 

Informacje o tym jak używać tych technologii znajdziesz w oddzielnych 

regulaminach. Dlatego dodaliśmy stosowne definicje i odwołujemy się do tych 

regulaminów. 

Rozdział 1, 2, 11 – Limity 

autoryzacyjne 

 Informację o limitach autoryzacyjnych dla swojej karty znajdziesz w dokumencie 

„Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla klientów Private Banking”. 

Dlatego dodaliśmy nową definicję i odwołujemy się do tego dokumentu. 

 Twoje limity autoryzacyjne muszą mieścić się w minimalnych i maksymalnych 

limitach, które określiliśmy dla wszystkich użytkowników. Dodajemy 

postanowienie, że możesz je dowolnie zmieniać w tych granicach. 

Rozdział 2 - słowniczek  Dodajemy definicje regulaminu Apple Pay, Google Pay, transakcji paskowej i 

zapytania autoryzacyjnego. Robimy to, abyś nie miał wątpliwości co do znaczenia 

określeń, których używamy w regulaminie. abyś nie miał wątpliwości co do 

znaczenia określeń, których używamy w regulaminie 

 Zmieniamy definicję pre-autoryzacji by była bardziej zrozumiała. Dodatkowo 

wskazujemy, ze kwota pre-autoryzacji jest kwotą szacunkową.   

Definicja w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od 30.07.2020 r. 

Rozdział 12 – jak przebiega 

płatność kartą? 

 Jeśli rozwiązujemy blokadę autoryzacyjną to zwiększamy saldo dostępne 

rachunku karty o kwotę nierozliczonej transakcji kartowej. Wskazujemy, że w 

historii swoich operacji nie będziesz tego widział. 

 Wskazujemy, że transakcje kartowe rozliczamy w cyklach miesięcznych, a Ty 

ustaliłeś dzień końca cyklu rozliczeniowego dla karty. Gdy dzień rozliczenia to 

sobota lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas przesuwamy go na 

pierwszy dzień roboczy.  

Rozdział 14 – szyfrowanie 

wyciągów 

Od 30 lipca 2020 r. zasady, na jakich możemy wysyłać Ci e-mailem szyfrowane 

załączniki (w tym wyciągi) opisujemy w regulaminie obsługi klientów. 

Rozdział 15 – usługa spłaty na 

raty 

Spłata każdej raty zmniejsza Twoje zadłużenie w ramach kredytu. W każdym czasie 

możesz spłacić przed terminem część lub całość zadłużenia. Dodajemy 

postanowienie, że wymagalnej kwoty zadłużenia nie możesz ponownie rozłożyć na 

raty. Na raty możesz rozłożyć zadłużenie tylko z tytułu transakcji bezgotówkowych, 

w tym przelewu z karty. 

Rozdział 19 – odwołanie 

płatności 

Dodajemy postanowienie, o tym, że możesz odwołać transakcję kartową / swoją 

płatność przed jej rozliczeniem.  

 Możesz to zrobić tylko u akceptanta jeśli odbiorca wyrazi na to zgodę. 

Pamiętaj, gdy odwołasz swoją transakcję nie będziesz jej widział w historii 

operacji. Zasada ta nie dotyczy transakcji kartowych w bankomatach, 

wpłatomatach i innych urządzeniach tego typu. 

 Zapisy będą obowiązywać od 30.07.2020 r. 

Rozdział 23 – odnowienie karty Dodajemy postanowienie, że odnowiona karta będzie nieaktywna.  Robimy  to, abyś 

nie był zaskoczony, że aby móc z niej korzystać musisz ją aktywować. 

Rozdział 25 – duplikat karty Dodajemy postanowienie, że w chwili, gdy aktywujesz duplikat, Twoja 

dotychczasowa karta nie będzie działać. Robimy to, abyś nie był zaskoczony 

sytuacją, w której nie będziesz mógł wykonać transakcji dotychczasową kartą. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Rozdział 5 – używanie karty  Będziesz mógł płacić swoją kartą jeszcze zanim ją dostaniesz i aktywujesz. 

Musisz ją tylko dodać do Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay. 

Będzie to możliwe, ponieważ w aplikacji mobilnej znajdziesz numer swojej karty i 

kod CVV2. Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz 

korzystać z tego rozwiązania. 

 Zmieniamy sposób włączania funkcji zbliżeniowej w naszych kartach. Po 

aktywacji swojej karty już nie musisz wykonać pierwszej transakcji stykowej z 
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użyciem PIN. Możesz od razu płacić zbliżeniowo. Pierwszą taką transakcję 

będziesz musiał jednak potwierdzić PIN-em niezależnie od jej kwoty.   

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tego 

rozwiązania. 

Rozdział 28 – blokowanie i 
odblokowywanie transakcji 

Dajemy Ci możliwość samodzielnego blokowania i odblokowania: 

 transakcji paskowych,  

 transakcji DCC i surcharge, czyli dodatkowych opłaty za transakcje, które 

pobierają inne podmioty (np. za przewalutowanie lub wypłatę z bankomatu 

za granicą). 

Blokadę możesz założyć lub zdjąć w serwisie transakcyjnym, w tym aplikacji 

mobilnej, BOK lub w jednej z naszych placówek. 

Do tej pory mogłeś samodzielnie blokować i odblokowywać:  

 kartę (czyli zakładać i zdejmować odmowy autoryzacji),  

 transakcje zbliżeniowe,  

 wypłaty gotówkowe i płatności za granicą Polski.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy  rozszerzamy lub zmieniamy funkcje 

istniejących produktów i usług. 

Rozdział 12 – autoryzacja 

transakcji kartowej 

Możemy Cię prosić o silne uwierzytelnienie transakcji. Gdy płacisz Apple Pay, Fitbit 

Pay, Garmin Pay lub Google Pay może to być PIN lub np. odcisk palca. Do tej pory 

biometryczne uwierzytelnienie transakcji było dostępne tylko dla Apple Pay. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. c). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniają się warunki rynkowe związane z 

postępem technicznym, technologicznym i informatycznym. 

Rozdział 26 – zmiana typu 
karty 

Zmieniamy datę graniczną, która decyduje o tym czy będziesz musiał zawrzeć nową 

umowę czy nie w procesie zmiany typu karty. 

 Jeśli korzystasz z karty na podstawie wniosku, który złożyłeś do 03.02.2016 

r. lub Twoja dotychczasowa karta lub karta, którą chcesz otrzymać to World 

Elite MasterCard, będziesz musiał zawrzeć nową umowę. 

 Zmiana ta będzie obowiązywać od 30.07.2020 r. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów  w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i 

usług. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 11 czerwca 2020 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 12 czerwca 2020 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym 

zmiany zostałyby zastosowane. 

Google Pay 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w ramach Google 

Pay”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział VI– Płatności W ramach Google Pay zanim aktywujesz kartę będziesz mógł  wypłacić gotówkę z 
bankomatu lub z innego urządzenia, które to umożliwia.  Na stronie internetowej 
umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tego rozwiązania. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy  rozszerzamy lub zmieniamy funkcje 

istniejących produktów i usług. 

Rozdział X prawo do rezygnacji 
z Google Pay 

Postanowienia, które opisują prawa, jakie Ci przysługują gdy zmieniamy ten regulamin 

dotyczą Google Pay. 

Podstawa prawna: 
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Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w ramach Google 

Pay.” (Rozdział X, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 11 czerwca 2020 r. zgłosić 

sprzeciw lub zrezygnować z korzystania z Google Pay. Nie poniesiesz za to opłat.  

Jeżeli złożysz pisemny sprzeciw wobec zmian w regulaminie i usuniesz token z urządzenia mobilnego, do którego go 

dodałeś, - od 12 czerwca 2020r. nie będziesz mógł korzystać z Google Pay. 

Słowniczek pojęć 

30 lipca 2020 wchodzi w życie zmieniony „Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private 

Banking” 

Wykaz zmian 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 29 lipca 2020 r. zgłosić sprzeciw 

lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 lipca 2020 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym 

zmiany zostałyby zastosowane. 

Kredyt gotówkowy 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private 

Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 3 – kto może 

wziąć kredyt? 

Dodajemy postanowienie, że dla ofert kierowanych przez nas do wybranej grupy 

klientów możemy zdecydować, że kredyt możesz wziąć tylko sam. 

Rozdział 6 – proces 
udzielenia kredytu i zawarcia 

umowy 

Dodaliśmy zapisy, że będziemy mogli przerwać proces zawarcia umowy, jeżeli: 

 weryfikacja Twojej tożsamości będzie negatywna,  

 prześlesz przelew potwierdzający Twoją tożsamość po upływie okresu 

ważności oferty (o ile był potrzebny). 

Rozdział 13 - skutki 

wcześniejszej całkowitej spłaty 
kredytu 

Gdy wcześniej spłacisz kredyt, którego kwota nie przekracza 255 550 zł, zwrócimy 

Ci automatycznie części kosztów, jakie pobraliśmy. Zwrot obejmie te koszty, które 

dotyczą okresu, o który skrócił się czas, w jakim obowiązywała umowa. Pieniądze 

dostaniesz na rachunek kredytowy lub osobisty, z którego spłacałeś kredyt. Jeśli 

pieniądze dostaniesz na rachunek kredytowy- złóż dyspozycję wypłaty z tego 

rachunku. 

Do tej pory musiałeś złożyć dyspozycję o zwrot tych kosztów. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i 

usług. 

Rozdział 6 – proces 

udzielenia kredytu i zawarcia 
umowy 

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: 

 usunęliśmy część postanowień o kolejnych krokach do zawarcia umowy, 

ponieważ występują w innych miejscach. Dowiesz się o nich z komunikacji, 

którą przesyłamy, jak złożysz wniosek o kredyt, 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 3 – dokumenty, 
których nieodłączną częścią jest 
słowniczek 

Usuwamy postanowienie o „Regulaminie usługi wypłaty ze wszystkich bankomatów 
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. Robimy to, ponieważ postanowienia 

o usłudze wypłaty ze wszystkich bankomatów znajdziesz w  „Regulaminie kart 
debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”.  

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 
obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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 usunęliśmy postanowienia o podstawie prawnej do zawarcia umów w formie 

elektronicznej, ponieważ wynika ona wprost z przepisów prawa. 

Rozdział 8, 12 – co się stanie, 
jeśli przestaniesz spłacać 
kredyt? 

Dodajemy postanowienie, że  dla opóźnienia w spłacie wymagalnych należności 

odsetki liczymy od kapitału przeterminowanego. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 

poniesiesz za to opłat. 

Kredyt hipoteczny 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów 

Private Banking w mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 14 – Skutki 
wcześniejszej całkowitej spłaty 

kredytu 

Gdy wcześniej spłacisz kredyt, którego: 

 bank udzielił Ci nie wcześniej niż 22 lipca 2017r., 

 kwota nie przekracza 255 550 zł,  

zwrócimy Ci automatycznie części kosztów, jakie pobraliśmy. Zwrot obejmie te 

koszty, które dotyczą okresu, o który skrócił się czas, w jakim obowiązywała 

umowa. Pieniądze dostaniesz na rachunek kredytowy lub osobisty, z którego 

spłacałeś kredyt. Jeśli pieniądze dostaniesz na rachunek kredytowy- złóż dyspozycję 

wypłaty z tego rachunku. 

Do tej pory musiałeś złożyć dyspozycję o zwrot tych kosztów. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i 

usług 

Cały regulamin Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: uprościliśmy język, wprowadziliśmy nowy układ 

graficzny i formę, w jakiej prezentujemy treści. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień..  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. Numery rozdziału w wierszu „podstawa 

prawna” odnoszą się do aktualnej wersji regulaminu. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 

poniesiesz za to opłat. 

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych  

3 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

cały regulamin Rozszerzamy ofertę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych o możliwość 
inwestowania w fundusze zagraniczne. Na stronie internetowej umieścimy 

informację od kiedy będziesz miał taką możliwość.  
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 2 sierpnia 2020 r. wypowiedzieć 

umowę. Nie poniesiesz za to opłat.  

Opłaty i prowizje 
28 maja 2020 r. zmieniamy „Taryfę prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking”. Przy każdej 

zmianie znajdziesz dokładną datę, od której będziemy stosować nowe zasady. 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

W części  
X. Karty kredytowe w ramach 

usług private banking 

Od 1.08.2020 r. przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą 
kredytową World Elite Mastercard PB, nie będziemy pobierali prowizji za 
przewalutowanie transakcji. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private 
Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 32, pkt. 2, ust. h). Pozwalają one na modyfikację 

treści, w przypadku wprowadzenia do oferty banku lub wycofania z oferty banku usług i produktów, a także w 
przypadku rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności produktów i usług. 

W części  

X. Karty kredytowe w ramach 
usług private banking 

 

Obniżamy opłatę roczną za kartę kredytową Visa Platinum PB.  

 Od 1.08.2020 r. opłata wyniesie 0 zł. Tym samym likwidujemy warunek 

kwotowy i ilościowy zwalniający z pobierania opłaty rocznej za kartę 

kredytową Visa Platinum PB. 

 Robimy to, ponieważ o 1,01% zmalała stopa WIBOR dla trzymiesięcznych 

lokat na rynku międzybankowym, według notowań stawki WIBOR 3M na 

rynku międzybankowym (porównanie z 20.01.2020 r. do 20.04.2020 r.). 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private 
Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 32, pkt. 2, ust. b). Pozwalają one na modyfikację 

treści, w przypadku zmiany stopy WIBOR dla jednomiesięcznych lub trzymiesięcznych lokat na rynku 
międzybankowym. 

W części  
XII. Usługi powiernicze 

 

Od 1.08.2020 r. zwiększamy o wartość podatku VAT opłaty za: 

 prowadzenie rachunku papierów wartościowych, rachunku depozytowego 

oraz rejestrów, 

 przechowywanie papierów dłużnych zarejestrowanych w KDPW SA, 

 przechowywanie papierów wartościowych zarejestrowanych za granicą, 

 przechowywanie udziałowych papierów wartościowych zarejestrowanych w 

KDPW SA. 

Robimy to, aby dostosować się do Interpretacji Ogólnej PT6.8101.4.2019 Ministra 
Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zastosowania właściwej stawki 
podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności polegających na 

przechowywaniu instrumentów finansowych.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 27, pkt. 2, ust. j). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy 
zmienią się lub pojawią nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na skutek orzeczeń sądów 

lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organów władzy i administracji publicznej). 

W części: 

I. Rachunek oszczednościowo-
rozliczeniowy private banking w 

PLN i walucie, rachunek 
oszczednościowo-rozliczeniowy 

private banking z kredytem 
odnawialnym w PLN, rachunek 

oszczędnościowy private 

banking oraz 

Od 14 września 2020r. przelew ekspresowy wykonasz tylko przez serwis 
transakcyjny. 

§4 – szczegółowe zasady, na 

jakich świadczymy usługę 

Możemy nie przyjąć lub odmówić realizacji Twojego zlecenia również wtedy, gdy 

jesteś rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych i składasz dyspozycję 
dotyczącą funduszy zagranicznych. 

§12 – zmiana postanowień 

regulaminu 

Wskazujemy, że o zmianach regulaminu poinformujemy Cię nie później niż na 30 dni 

przed wejściem w życie zmian.  Robimy to, abyś nie miał wątpliwości do kiedy 
musisz wypowiedzieć umowę, jeśli nie zgadzasz się na zmiany regulaminu.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy  rozszerzamy lub zmieniamy funkcje 
istniejących produktów i usług. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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II. Rachunek eKonto junior 

 

W części  
XII. Usługi powiernicze 

 

Zmieniamy zasady pobierania opłaty miesięcznej za przechowywanie papierów 
dłużnych zarejestrowanych w KDPW SA. Od 1.08.2020 r. będziemy pobierać opłatę 
miesięczną od wartości rynkowej papierów. Dodatkowo z opłaty wyłączymy papiery 

dłużne zarejestrowane w KDPW SA dla emitentów z grupy mBanku S.A. w 
szczególności mLeasing. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 27, pkt. 2, ust. k). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy 

wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje 
produktów i usług. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 31 lipca 2020 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 31 lipca 2020 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym 

zmiany zostałyby zastosowane. 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

8d29c6d345d4c10e4a60b2b957a69731885103e650ef6ce9

720a6cb62cbadc6a 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

031c712f3a00b28f75ad47a53a5b8380c2060d8f6b09c89e

b9652f06fce93f11 

Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów 

Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

90aeddce0d1c124d1dae2706d974288fa749e8e1aeb184aa

a526ee7b3d5a7938 

Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów 

Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

449ad2feaa3b96f2c7e085ce735ce7c5cd07987e1a0d8633d

2221847c5443464 

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów 

Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

c47490f03d5d876c3c825ea4a1f806fd5542aaa83f2917855

1a81766e2bc7359 

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

1b7a278678e567ceee75db20bc38fcb556b93471e7fb4337

57f8a52ac28c7a27 

Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w 

ramach Google Pay 

30b1f9bc3e49e7380ac49e090ac7ce4280be10d36a5b64fa

110ae155fbf65ccf 

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych 

i klientów Private Banking 

186d7bdc1bc22bb652f594a12502dbba97baa2a857ba17a5

661051ea63f8fbad 

Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

e5561a26e6d0fd4462e2d8021628657749c8038f301fa854

547cb3c449441e7b 

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych 

dla klientów Private Banking w mBanku S.A. 

7772cf3b1a95dcf6f9ee42d7af4f338d7f4f8f0b28039a8699

4ed79bcd1b2a1a 

Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla 

osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

e4f5ff22bac61ca98451fc809d2a618e73f5ec552281146413

66b2bb7280bdc8 

Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla 

klientów Private Banking. 

9794846248c044fccccd20685413ebe419a44a768f93e292

e7f4080b2b735f8b 

 

 
Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój jedyny, 

unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji autentyczności. Więcej 
informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na stronie internetowej mBanku.  
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